
 

 

  

जीएसटी विधेयकाांच्या मसुदयाांना मांजुरी 
िस्तू ि सेिा कर (जीएसटी) १ जलुपैासनू लाग ूकरून देशातील करगुांता सांपुष्टात आणण्याच्या ददशनेे जीएसटी 
पररषदेने शननिारी महत्त्िाचे पाऊल टाकले.  
 

जीएसटी लाग ूकरण्यासाठी महत्त्िाच्या विधेयकाांच्या मसदुयाांना पररषदेने मांजरुी ददली असनू, राज्य जीएसटी 
आणण सांघराज्य जीएसटी विधेयकाांच्या मसदुयाांना १६ माचचच्या बैठकीत मांजरुी देण्यात येणार असल्याचे सांकेत 
आहेत. 
 

कें द्रीय पातळीिर लाग ूकरण्यात येणारे सेिा ि अबकारी कर अांतर्ूचत करून जीएसटी लाग ूकरण्याचा अधधकार 
कें द्रीय जीएसटी विधेयकामळेु कें द्राला ममळणार आहे.  
 

मलू्यिधधचत सेिा कर आणण इतर राज्यस्तरीय कर जीएसटीत अांतर्ूचत केल्यानांतर हा कर लागू करण्याचा 
अधधकार राज्य जीएसटी विधेयकामळेु राज्याांना ममळेल. त्यासाठी राज्य जीएसटी विधेयक सिच राज्याांच्या 
विधानसरे्त मांजरू करािे लागेल. सांघराज्य जीएसटी विधेयकालाही सांसदेकडून मांजरुी ममळेल. 
 

आदशच जीएसटी कायदयात ४० टक्क्याांपयतं कर लाग ूकरण्याचे कलम असणार आहे. मात्र, याआधी मांजरू 
करण्यात आल्यानुसार ५, १२, १८ आणण २८ टक्केच करदर लाग ूकरण्यात येणार आहेत. 
 

 

 

माजी खासदार शहाबुददीन याांचे ननधन 

र्ारताच्या परराष्र खात्यातील माजी अधधकारी आणण माजी खासदार सय्यद शहाबुददीन याांचे शननिारी सकाळी 
ननधन झाले. ते ८२ िषांचे होते. बाबरी मस्स्जद प्रकरणातील ते महत्त्िाचे पक्षकार होते. 
 

सय्यद शहाबुददीन याांचा जन्म १९३५ मध्ये झारखांडमधील राांचीमध्ये झाला होता. मशक्षणानांतर ते र्ारतीय 
परराष्र सेिेत काम करत होते. अनेक देशाांमध्ये त्याांनी र्ारताचे उच्चायकु्त म्हणनू कामही केले. परराष्र 
खात्यात काम केल्यािर ते राजकारणात आले. १९७९ – १९९६ या कालािधीत ते तीन िेळा खासदार म्हणनू 
ननिडून आले.  
 

बाबरी मस्स्जद प्रकरणात ते पक्षकार होते. तसेच बाबरी कृती सममतीचे अध्यक्षपदीही त्याांनी काम केले होते.  
 

शहाबानो या गाजलेल्या प्रकरणात त्याांनी ठामपणे मसु्स्लमाांची बाज ूमाांडली होती. १९८९ मध्ये शहाबुददीन याांनी 
इन्साफ पाटी या राजकीय पक्षाची स्थापनाही केली होती. २००४ आणण २००७ मध्ये ऑल इांडडया मसु्स्लम 
मजमलस- ए -मशुािरतचे त्याांनी अध्यक्षपद र्षूिले होते. गेल्या अनेक िषांपासनू ते राजकारणापासनू लाांबच 
होते. 
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गेल्या काही िषांपासनू शहाबुददीन याांना श्िसनाच्या आजाराने ग्रासले होते. १८ फेब्रिुारीरोजी त्याांना श्िसनाचा 
त्रास होऊ लागल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. शननिारी पहाटे गे्रटर नोएडामधील रुग्णालयात त्याांनी 
अखेरचा श्िास घेतला. 
 

 

 

शस्त्रननममचतीत र्ारत नतसऱ्या क्रमाांकािर 

जगाच्या पाठीिर सिाचधधक शस्त्रननममचती करणाऱ्या देशाांच्या यादीत र्ारत हा नतसऱ्या क्रमाांकािर आहे.  
 

सरकारी कां पनीच्या माध्यमातून सिाचधधक उत्पादन घेणाऱ्या राष्राांमध्ये र्ारत प्रथम आहे. 
 

मात्र, आता थेट परकीय गुांतिणकुीच्या माध्यमातून खाजगी कां पन्याांनाही उत्पादन करण्याचे अधधकार ददले जात 
आहेत.  
 

तसेच हे उत्पादन िापरण्याचा अधधकार केिळ कें द्र सरकारचाच राहणार आहे.  
 

 

 

अँडी मरे अस्जांक्य 

जागनतक क्रमिारीत अव्िल स्थानी असलेल्या अँडी मरेने दबुई टेननस स्पधेच्या जेतेपदासह यांदाच्या हांगामातील 
पदहलेिदहले जेतेपद पटकािले. मरेच्या कारकीदीतील हे ४५िे जेतेपद आहे. अांनतम लढतीत मरेने स्पेनच्या फनाचडो 
व्हडाचस्कोिर ६-३, ६-२ अशी मात केली. 

 

या विजयासह मरेने व्हडाचस्कोविरुदधची कामधगरी १३-१ अशी सधुारली. स्पधेच्या २५ िषांच्या इनतहासात जेतेपद 
पटकािणारा मरे इांग्लांडचा पदहला खेळाडू ठरला आहे. शेिटच्या ८ पैकी ७ स्पधाचमध्ये मरेने अांनतम फेरी गाठली 
आहे. पाच िषांपूिी अांनतम लढतीत रॉजर फेडररविरुदध मरेला परार्िाला सामोरे जािे लागले होते. 
 

 

 

सुनीत शरीरसौष्ठि स्पधेत 'चॅस्म्पयन ऑफ चॅस्म्पयन्स' 
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महाराष्राच्या सनुीत जाधिने सलग दसुऱ्याांदा 'र्ारत श्री' शरीरसौष्ठि स्पधे्रत जेतेपदाचा चषक उांचािला.सनुीतने 
गेल्याच आठिडय़ात सलग चौथयाांदा 'महाराष्र श्री'िरही कब्जा केला होता. अांनतम फेरीत सनुीतने सांर्ाव्य 
विजेत्या राम ननिास, जािेद अली खान, बी. महेश्िरन आणण सबरे मसांग याांना धक्का देत 'चॅस्म्पयन ऑफ 
चॅस्म्पयन्सचा' ककताब पटकािला. 
 

रेल्िेच्या खेळाडूांनी साांनघक गटात जेतेपद पटकािले. त्याांनी ८५ गणु ममळिीत साांनघक विजेतेपदाला गिसणी 
घातली. महाराष्राने दोन सिुणाचसह दोन रौप्य स्जांकले आणण सेना दलाने २ सिुणच आणण ४ काांस्य स्जांकत ४५ 
गणु ममळिले. या दोन्ही सांघाांची गणुसांख्या समान झाल्यामळेु दोघाांना सांयुक्त साांनघक उपविजेत्याचा मान 
देण्यात आला.  
 

कफजीकगटातील पुरुष विर्ागात गतविजेता महाराष्राचा मनोहर पाटील यािेळी चक्क चौथया क्रमाांकािर फेकला 
गेला, तर उपविजेता ननलेश बोंबलेला यांदाही सिुणचपदकाने हुलकािणी ददली. बांगालचा समुीत बॅनजी कफजीक 
स्पोर्टचसचा विजेता ठरला.  
 

मदहला गटातही महाराष्राला उपविजेतेपदच ममळविता आले. महाराष्राच्या हरलीन सेठीला नमित उत्तर प्रदेशच्या 
सांजनाने सिुणच पदकािर आपले नाि कोरले.  
 

मदहलाांच्या शरीरसौष्ठि स्पधे्रत मणणपूरच्या सररता धथांगबजम पुन्हा ममस इांडडया होण्याचा बहुमान सांपादला. 
ददल्लीची ममोता यमनम दसुरी आली. महाराष्राच्या काांची अडिाणी आणण लीला फड याांना चौथया आणण 
पाचव्या क्रमाांकािरच राहािे लागले. त्यामळेु या गटात राज्याला एकही पदक ममळाले नाही. 
 

 

 

चीनच्या सांरक्षण खचाचत िाढ 

अमेररकेने सांरक्षण खचाचत १० टक्के िाढ करण्याचे सतूोिाच केल्यानांतर आता चीननेही त्याांच्या सांरक्षण तरतुदीत 
२०१७ मध्ये ७ टक्के िाढ करण्याचे ठरिले आहे.  
 

प्रादेमशक िादात बाह्य़ हस्तक्षेप होत असल्याने आम्हाला सांरक्षणाची ननताांत गरज आहे, त्यामळेु सांरक्षण खचच 
िाढिण्यात येत आहे, असे त्या देशाने म्हटले आहे. 
 

की चीनचा सांरक्षण खचच राष्रीय सकल उत्पन्नाच्या १.३ टक्के इतका आहे. दक्षक्षण चीन सागर ि पूिच चीन 
सागरात चीनने मोचेबाांधणी सरुू केल्याने तेथे अमेररकेने हस्तक्षेप चालिला आहे. 
 

चीनने गेल्या िषी सांरक्षण खचाचत ७.६ टक्के िाढ करताना सांरक्षणासाठी १४३.७ अब्ज डॉलसचची तरतूद केली 
होती. ती सहा िषांतील सिाचत कमी तरतूद मानली जाते. अमेररकेने सांरक्षण खचाचत १० टक्के िाढीचे सतूोिाच 
केले असनू त्यामळेु अमेररकेचा सध्या असलेला ६०० अब्ज डॉलसचचा सांरक्षण खचच आणखी ५४ अब्ज डॉलसचनी 
िाढणार आहे.  



 

 

 

 

 

'आऊटसोमसचग' विधेयक अमेररकी काँगे्रसमध्ये पुन्हा सादर 

कॉल सेंटरच्या नोकऱ्या अमेररकेतून र्ारतासारख्या देशाांत नेणाऱ्या कां पन्याांना सरकारी ननधी ि अन्य सिलती 
देण्यास मज्जाि करणारे आऊटसोमसचगविषयी विधेयक अमेररकी काँगे्रसमध्ये पुन्हा सादर झाले. 
 

'यूएस कॉल सेंटर अ ॅण्ड कन््युमर प्रोटेक्शन अ ॅक्ट' असे या विधेयकाचे नाि असनू आऊटसोमसचगच्या माध्यमातून 
अमेररकेतील नोकऱ्या देशाबाहेर नेणाऱ्या कां पन्याांची जाहीर यादी तयार करून त्याांच्या सिलती रदद करण्याची 
मशफारस त्यात आहे. 
 

गेल्या काही िषांत अनेक अमेररकी ि अन्य कां पन्याांनी र्ारत, कफमलवपन्स ि अन्य देशाांत कॉल सेंटर स्थावपत 
करून अनेक सेिाांचे आऊटसोमसचग केले आहे. त्यामळेु अमेररकेतील स्थाननकाांच्या नोकऱ्या या देशाांतील 
नागररकाांना ममळत असल्याची ओरड होऊ लागली आहे. त्या अनुषांगाने २०१३ साली अशा स्िरूपाचे विधेयक 
आणले गेले होते. आता ते नव्याने सादर केले आहे. 
 

 

 

युएईला खादय पुरिठा करण्यासाठी र्ारताकडून सहकायच 
र्ारत आणण सांयुक्त अरब आममराती(यूएई)चे सांबांध ददिसेंददिस िदृधधांगत होत आहेत.  
 

ऊजाच क्षेत्रात सरुके्षसाठी र्ारताच्या गरजा पूणच करण्याच्या दृष्टीनां यूएईने उचललेल्या पािलाची सकारात्मक 
पदधतीने र्ारत परतफेड करण्याच्या तयारीत आहे.  
 

र्ारत सांयुक्त अरब आममराती(यूएई)साठी विशेष अशा शेताांची ननममचती करणार आहे. यासाठी दोन्ही देश एका 
महत्त्िाकाांक्षी प्रकल्पािर काम करत आहेत.  
 

अबूधाबीचे शहजादयाांनी र्ारताचा दौरा केल्यानांतर दोन्ही देशाांनी हा विचार केला आहे. पांतप्रधान नरेंद्र मोदीांनी 
२०१५ मध्ये अबूधाबीमध्ये जाऊन यएूईसोबत काही करार केले होते. त्यानुसारच जानेिारी २०१७ मध्ये हा प्रकल्प 
करण्यािर दोन्ही देशाांचे एकमत झाले आहे. 
 


